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Eerste Nieuwsbrief april 2019

Nieuwsbrief
Dit is onze eerste nieuwsbrief.
Ik probeer iedere maand met nieuwe items te komen.
Iedereen kan mij een e-mail sturen, als je Interessante onderwerpen hebt.
Die kan ik dan in de volgende nieuwsbrief verwerken.
e-mail: gerzoethout@gmail.com
De e-mails worden verzonden via Laposta.
Sommige e-mails worden tegengehouden door de provider o.a. Gmail, of het komt in de
Spambox of trash.
Ik denk dat ik de nieuwsbrief via mijn eigen mail ga verzenden naar iedereen.
We moet het allemaal nog even testen wie wel of niet ontvangt.

Dit is oud nieuws, maar wel leuk om te bewaren.
Stage Loek Lexmond 6 maart 2019.
Was Interessant, we wachten op de volgende.
Zie foto's op:
www.flickr.com/photos

Nederlandse Kendo Renmei
We zijn nu lid van de NKR (25 mei 2019)
Dankzij de inzet van Nijs Peters en bestuur Stichting Aikido Iwa Ryu zijn we nu lid.
Nijs traint iedere dinsdagavond in Zoetermeer.
Het is ook aan ons om regelmatig aanwezig te zijn bij de lessen in Spijkenisse.
i.v.m. eventuele examens die we gaan doen in Zoetermeer.
Onze zustervereninging is KIRYOKU te Zoetermeer.
Deze vereniging wordt geleid door Rene van Amersfoort.
Hier worden de Dan en Kyu graden afgenomen.
Voordat u aan een examen gaat deelnemen, moet u drie
stages gevolgd hebben.
Trainingen vinden plaats in de gymzaal van basisschool De
Regenboog.
Kerkenbos 10
2715 RP Zoetermeer
Als u de bel indukt, zal één van de leerlingen voor u
opendoen.
https://www.dojokiryoku.nl/
Dit is de link om u aan te melden als lid:
www.nkr.nl/nkr350/wsp/lidmaatschap-nkr/inschrijven/

Website
Sinds januari ben ik begonnen met de website aan te passen.
Ik denk dat ik nu ongeveer wel klaar ben met de hoofdopzet.
Suggesties zijn welkom, als je iets wil toegevoegen e-mail me dan.
De website is in april voor het laatst bijgewerkt.
iaidospijkenisse.nl

Facebook

Website

Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}.• Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt
u zich hier afmelden. • U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen. • Voor een goede
ontvangst voegt u g.zoethout1@kpnmail.nl toe aan uw adresboek.

